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Sammanfattning 

 

Knivsta kommun har satt upp ett mål att man vill utveckla en sammanslutning av 

företag i form av ett kluster på orten. Målet är att uppnå en liknande effekt som den i 

Kista Science City. Denna studie undersöker Knivstas möjligheter och förutsättningar 

för att utveckla ett sådant industriellt kluster. Eftersom Knivsta är i en uppstartsfas i 

denna satsning så används forskning inom flera områden vid utvecklandet av 

analysverktyget. Fokus är att analysera Knivstas möjligheteter och förutsättningar 

utifrån vissa specifika samarbeten och utvalda platsegenskaper. I undersökningen 

har kvalitativ information samlats in med hjälp av intervjuer samt sekundära källor. 

Eftersom Kista är en målbild av det som Knivsta försöker åstadkomma så 

analyserades även Kista utifrån analysverktyget. Syftet var att analysera likheter och 

skillnader mellan de båda kommunerna. Slutsatsen av undersökningen blev att 

Knivsta har goda förutsättningar att uppnå samma effekt som Kista. Det finns goda 

förutsättningar utifrån vissa analyserade egenskaper men det finns en del 

utmaningar utifrån andra egenskaper. Utifrån slutsatserna i denna rapport så 

rekommenderar författarna Knivsta att utveckla de olika delarna såsom infrastruktur 

så att Bosch krav på orten kan tillgodoses på ett bättre sätt. Ytterligare en 

rekommendation är att kommunen involverar Bosch även i samarbetena med andra 

privata aktörer samt det akademiska. 
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1.1 Inledning 

 

Varför uppvisar vissa företag, i vissa regioner, en större innovationsförmåga, dynamik 

och tillväxt än andra? Tidigare forskning visar att innovation och kunskapsutbyte, för 

företag, kan stärkas genom samspel med andra aktörer som finns i den närliggande 

omgivningen. För att studera och definiera dessa samspel brukar forskare bland 

annat använda sig av begreppet kluster. Begreppet som sådant var från början till för 

att förklara hur konkurrenskraft uppstod på en internationell nivå(Malmberg, 2002).   

 

Kluster kan ses som relevanta utifrån ett platsmarknadsföringsperspektiv då 

marknadsföringen av kluster och dess platser är mer ihopkopplade än någonsin 

tidigare. Kluster kännetecknas av sin förmåga att driva på innovation och samarbete 

inom de områden där de är lokaliserade. Kluster får i modern tid också ett större 

behov av att expandera och ta del av resurser utöver den lokala omgivningen 

(Tactics, 2012).  

 

Kluster betraktades, som tidigare nämnt, till en början utifrån ett nationellt perspektiv. 

Det som utvärderades var ländernas industriella system. I forskningen gjordes dock 

observationer om att klustren inte var jämt utspridda inom landet. Ofta var klustren 

koncentrerade runt en enskild region eller stad (Malmberg, 2002). Vad är det då som 

drar företagen till en viss region? 

 

Hur kluster uppkommer kan vara ett fascinerande ämne att studera eftersom det kan 

vara en stark inspirationskälla för hur regioner ska kunna återskapa detta fenomen 

och dra nytta av de möjligheter till framgång som följer med detta. Det skulle inte 

bara dra uppmärksamhet till områden som tidigare är ouppmärksammade. Det skulle 

också skapa en kärnpunkt i ett område där samarbete och innovation kan frodas 

mellan företag och ekonomisk aktivitet kan stimuleras (Sölvell, 2008, s. 16).  

 

Ett känt exempel är Silicon Valley i USA. Silicon Valley är idag ett högteknologiskt 

centrum som har givit upphov till ett ökat antal jobb i Kalifornien och närliggande 

regioner inom IT-branschen och som tar emot en tredjedel av alla 
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venturekapitalinvesteringar i USA. Faktorer som bidragit till dess storlek är bland 

annat Stanford universitetets närvaro på orten och uppfinningar som kiseltransistorn. 

De faktorer som tillsammans åstadkommit detta fenomen kan fångas inom 

platsmarknadsföringen då det har bidragit till att locka mer människor, investeringar 

och affärsmöjligheter till orten och därmed förbättrat ortens dragnings-kraft jämfört 

med andra orter (Silicon Valley Index, 2015).  

 

En representant från Knivsta kommun har, på en föreläsning vid Uppsala Universitet, 

uttryckt ett intresse från kommunens sida att återskapa ett liknande fenomen som det 

som har observerats i Silicon Valley.  

 

Det finns en liknande etablering, av IT företag, även i Sverige. Denna finns i Kista. 

Det började etablerats i början på 1970-talet och pågick fram till början av 2000-talet 

då etableringen av ”Science parken” började bli klar. Allting började i huvudsak med 

att det svenska företaget Ericsson visade ett intresse att etablera sin växande 

verksamhet på en ny plats. Ericsson, Stockholms stad samt ett annat svenskt bolag 

ABB kom överens om att Kista var en lämplig plats att utveckla ett högteknologiskt 

centrum på. Detta högteknologiska centrum heter idag Kista Science City(Anttiroiko, 

2005).  

 

När man begrundar Knivstas förutsättningar för att etablera ett kluster så är Kistas IT-

sektor mer jämförbart än Silicon Valleys. Kulturen skiljer mellan Sverige och USA. 

Kista och Knivsta är också jämförbara storleksmässigt (414 hektar mot 420 hektar) 

(Statistiska centralbyrån, 2015). De har jämförbara befolkningssiffror där Knivsta har 

en population på 16 105 (2014) invånare mot Kistas 12 027 (2014). Båda orterna har 

en väl etablerad infrastruktur med nära avstånd till akademiska institutioner i centrala 

regioner såsom Uppsala och Stockholm. Båda orterna har närhet till flygplats för 

internationella kontakter (Statistik om Stockholm.se, 2014). Platserna har som sagt 

liknande förutsättningar i infrastruktur, area samt population. Knivsta har även ett bra 

läge till stora studentstäder såsom Stockholm och Uppsala. Det är också en 

förutsättning som liknar Kista. Man kan ju argumentera för att Knivsta egentligen har 

bättre förutsättningar i den aspekten eftersom man ligger nära två studentstäder 

istället för en. Enligt representanten från Knivsta har kommunen planer att få fler 

studenter att flytta in och senare i livet även jobba i centrum. Dessa 
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expansionsplaner av centrum, sin marknadsföring av orten samt infrastrukturen, gör 

just Knivsta till en intressant plats att undersöka. Denna rapport kommer ha praktisk 

karaktär snarare än teoretisk och då den skrivs på uppdrag av Knivsta kommun så 

kommer rapporten i huvudsak att rikta sig till läsare från den tidigare nämnda 

kommunen. Huvudbidraget med studien kommer därför att vara att ge Knivsta 

kommun en utvärdering av vilka förutsättningar, möjligheter samt utmaningar som 

kommunen bedöms stå inför samt vad man kan lära sig av ett redan etablerat kluster. 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka klustereffekter och 

klusterbildningar i hopp om att kunna utvärdera fenomenet industriella kluster för att 

se vilka förutsättningar som krävs av en ort för att detta ska kunna etableras där. Vi 

väljer Knivsta för att kommunen för tillfället gör insatser för att attrahera 

kunskapsbranscher såsom IT-branschen och man är i en uppstartsfas. För att kunna 

utvärdera kommunen och platsen som sådan kommer vi att titta närmare på Kista 

och hur de har uppnått det IT-kluster som finns i Kista Science City. Vi ska genom 

denna uppsats utforska vad som ledde till att Kista utvecklades till ett sådant IT-

centrum, vilka åtgärder Knivsta kan vidta för att utvecklas på ett liknande sätt samt 

vilka förutsättningar Knivsta har för att uppnå samma effekt på sin lokala ort.  

 

Hur uppnår Knivsta en klustereffekt liknande den som uppnåtts genom IT 

klustret i Kista? Vilka förutsättningar har kommunen och vilka åtgärder bör de 

ta för att nå dit? 

 

1.3 Disposition 

 

Denna uppsats kommer inledas med att redogöra för de analysverktyg som kommer 

användas. Trippel Helix-modellen kommer vara den huvudsakliga teorin. Under 

metodsektionen kommer processen kring insamlandet av sekundärdata, 

intervjumetod och intervjupersoner att redovisas. Den empiriska informationen 

kommer att presenteras, först med den intervjuinformation som tagits fram för 
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Knivsta. Därefter presenteras den sekundära informationen och intervjuinformationen 

för Kista.  

 

Under rubriken analys kommer data att tolkas och utvärderas. I huvudsak kommer 

fokus vara på att betona likheter och skillnader mellan Knivstas och Kistas 

förutsättningar. De avslutande delarna av uppsatsen kommer att innehålla slutliga 

reflektioner samt besvarande av den utsatta forskningsfrågan. Dessa delar kommer 

även innehålla diskussioner om vad fynden innebär för Knivstas förutsättningar och 

utveckling samt förslag på vilka åtgärder man bör vidta från Knivstas sida.  

2. Teori 

2.1 Bakgrund och tidigare forskning 

 

Kluster och fenomenet kring detta har utvecklats genom den så kallade 

platsmarknadsföringen och kluster har alltid existerat i flera olika former, vare sig det 

har till syfte att attrahera människor och resurser eller bara varit ett sätt för städer att 

känneteckna sig själva. Det har alltid funnits faktorer som bidragit till att människor 

dras mer till vissa platser än andra. Detta är ett minst sagt intressant fenomen då 

frågan om hur kluster formas kan vara av stor betydelse för de regioner som planerar 

att utforma en bra platsmarknadsföring. Kluster kan ses som en lyckad kampanj att 

attrahera uppmärksamhet, resurser och människor med mera till en specifik ort 

(Tactics, 2012). 

 

Sedan början av 1970 talet har forskningen skiftat fokus från marknadsföringsmixen 

till relationsmarknadsföringen. Fokus har gått från att manövrera de fyra P:na till att 

etablera, underhålla och stärka relationerna samt nätverken till sina affärspartner och 

kunder(Grönroos 1994).   

 

Ett nätverk består av beroende förhållanden mellan olika relationer. För att ett 

nätverk ska fungera optimalt behöver företagen verka i en sådan omgivning där 

deras beteende är betingat av en begränsad mängd motparter och där varje part har 

en unik roll i nätverket. Denna aspekt är viktig eftersom varje part ska fullfölja sina 
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mål och kunna nyttja relationerna i nätverket för att nå slutmålen på bästa 

sätt(Håkansson & Snehota, 2006).    

 

Det kan finnas flera anledningar till att befinna sig i ett nätverk. Lönsamhet är en 

anledning men den främsta anledningen är att resurser kan utnyttjas mer effektivt 

och att företagens olika aktiviteter kan kopplas ihop för att skapa en mer 

effektiviserad process. En eventuell nackdel enligt nätverksmodellen är att det inte 

fungerar optimalt om det finns för många direkta konkurrenter i det direkta 

närliggande området (Håkansson & Snehota, 2006). Nätverk och relationer är 

därmed två viktiga faktorer när en sammanslutning av företag ska studeras. I detta 

fall när företagen har samma geografiska plats. Det finns olika typer av 

sammanslutningar eller med andra ord kluster. I denna uppsats kommer 

beteckningen kluster endast innefatta industriella kluster.  

2.2 Industriella kluster 

 

Ramsawak(2016) citerar, i sin rapport, Harvard Business School’s Institute of 

Strategy and Competitiveness definition av ett kluster:  

 

“geographic concentrations of interconnected companies, specialized, service 

providers, and associated institutions in a particular field that are present in a nation 

or region” (Ramsawak, 2016, s 1) 

 

Enligt Cluster theory är anledningen till företag underpresterar i många fall för att 

företaget existerar i en isolerad miljö och det inte är relaterat företagets storlek. 

Cluster theory ämnar för att utveckla verktyg för företag att interagera och tävla mer 

inom en nätverksmiljö. Tanken med det är att det ska vara till nytta för alla parter. 

Detta ska åstadkommas genom att utnyttja samarbetstillfällen som existerar mellan 

företag inom en viss sektor. En annan åtgärd som tas är att sporra på den 

konkurrens som redan finns mellan etablerade aktörer men samtidigt skapa ett 

ekosystem inom klustret. Syftet är att attrahera nya aktörer på ett naturligt sätt genom 

t.ex. nya affärstillfällen(Ramsawak, 2016).  
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Platser där positiva effekter av klusterbildning har observeras är i länder som t.ex. 

Hong Kong och deras finanstjänstesektor. På denna plats står klustren för 85% av 

BNPn. Ett andra exempel är Storbritanniens- och Skottlands Digital media and 

creative industries som är värdar för stora internationella föreställningar och 

samarbeten inom mediavärlden. Ett tredje exempel är Chiles fiskeindustrikluster där 

56 % av all fiskeaktivitet i landet äger rum inom klustret. Detta kluster har även 

bidragit med en nära 400-procentig tillväxt från 1997 till 2006(Ramsawak, 2016). 

 

Diagram 1 

 

Källa: Sölvell, Lindqvist, Ketels, 2003, s 18 

 

I Diagram 1 kan vi urskilja de aktörer som vanligtvis är involverade i ett industriellt 

kluster i en region. Detta innefattar alla aktörer som på något sett samarbetar med 

varandra för att på så sätt få konkurrensfördelar som bidrar till att utveckla, inte bara 

industrierna, men också de ekonomiska förutsättningarna inom regionen. (Sölvell, 

Lindqvist, Ketels, 2003, s 18) 

 

Ett industriellt kluster är definierat utifrån den höga koncentrationen av likartade 

företag som förekommer i ett och samma område. Dessa kan formas från små 

samarbets- eller slumpmässiga företagsnätverk vilket formas över en tid i ett visst 

område. Denna koncentration av företag kan leda till en större konkurrens vilket i sin 

tur leder till större kompetens genom konstant finslipande och utvecklande av nya 

produkter eller teknik. Genom att kluster vanligtvis är begränsade till en bransch 

attraheras fler människor till området i hopp om att utveckla sin karriär. Detta leder till 

att klustret växer i storlek. En stad måste också kunna erbjuda flera egenskaper och 
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incitament för att ett nätverk av företag och potentiellt ett industriellt kluster ska kunna 

utformas (Sölvell, 2008, s. 16). Dessa egenskaper kan vara tillgång till resurser, 

tillgång till arbetstillfällen för familjemedlemmar samt skola. 

 

Varför bilda kluster? En punkt som Örjan Sölvell(2008) tar upp i sin bok “Clusters” är 

hur kluster skiljer sig från andra agglomerationer eller likartade samlingar av företag. 

Det första alternativ som tas upp i matrisen är ”Storstäder”, där flexibilitet och 

effektivitet lyfts fram som definierande karaktäristik, detsamma med ‘Industriella 

distrikt’ där teknologiskt relaterade aktiviteter är kännetecknande men det som binder 

ihop båda är ett förlitande på skalfördelar för att motivera sin sammanslutning till 

varandra. Det förekommer inget teknologiskt samarbete eller liknande. Kluster 

däremot är definierade utifrån ett intensivt utnyttjande av teknologisk know-how och 

affärs-information för att skapa nya innovationer inom den bransch som klustren 

råkar vara involverade i (Sölvell, 2008). 

 

En annan dimension som definierar varför just kluster är värda att etablera är nivån 

av dynamik och konkurrens inom den. Beroende på nivån av dynamik, kvalitén på de 

samarbeten som existerar utöver de “delar” (företag som kompletterar varandras 

aktiviteter) så är följande punkter några fördelar som kan utvinnas ur en 

klustersammanslutning: 

 Företag inom dynamiska kluster kan utveckla strategier och rutiner längs hela 

värdekedjan och effektivisera dessa p.g.a. nämnda teknologiska samarbeten 

och innovationer(Sölvell, 2008). 

 Företag inom tätt bebyggda kluster kan skötas mer effektivt genom 

möjligheten att påkalla specialiserade tillgångar, leverantörer och köpare med 

kort varsel. Även om kritiska resurser och tillgångar inte existerar inom 

företaget kan det vara tillgängligt hos andra företag inom klustret(Sölvell, 

2008).  

 P.g.a. det täta samarbetet mellan olika aktörer inom klustret åstadkoms något 

som heter “spillover effects”. Med det menas positiva förändringar som spiller 

över från en källa till närliggande aktörer, i form av förbättringar i 

näringskedjan, teknologiska innovationer m.m. Detta är också en anledning till 

att högre nivå av kunskap och innovation lättare kan åstadkommas inom ett 

kluster (Sölvell, 2008).  
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Sölvell(2008) menar att kluster har en tendens att bildas utifrån ett 

effektivitetsperspektiv och vare sig det är på grund av skalfördelar med lägre 

kostnader, flexibilitet eller innovationsfördelar i form av knowledge spillover eller 

andra former av direkt eller indirekt samarbete. Det har genom flertal studier 

dokumenterats hur ett ökat ekonomiskt välstånd är betingat av antalet 

klustersammanslutningar och dessas styrka (Porter, 2003). Från tidigare forskning 

har man sett att det har förekommit stora kunskaps- och innovationsframsteg där 

kluster har formats och att de, där det förekommer färre sammanslutningar, inte har 

kunnat hänga med i utvecklingen. Detta p.g.a. mindre förekommande rivalitet och 

samarbeten vilket ger upphov för mindre behov att differentiera. Mindre konkurrens 

ger mindre incitament till innovation(Sölvell, 2008). 

 

Samarbetskonstruktioner kan skapa nya tekniker och teknologier och därigenom 

bilda en kongruens mellan olika aktörer, från ett bottenstyrt perspektiv, istället för att 

ett kluster uteslutande måste vara skapat ur ett toppstyrt perspektiv (Sölvell, 2008).  

 

2.3 Platsegenskaper 

 

Bo Wictorin undersöker, i sin avhandling (2007), hur företag kan öka sin lönsamhet 

och vilken betydelse platsen har för företagens produktivitet. Det övergripande målet 

med hans avhandling är att undersöka om företag som är samlokaliserade är mer 

produktiva än de som är lokaliserade på en annan plats och om detta kan förklaras 

med de skillnader som finns i platsegenskaper.  

 

Fenomenet kring dessa platsegenskaper underbyggs i första hand med Porters 

diamantmodell(Porter, 2000) vilket, enligt författaren, är ett försök att etablera en 

modell för att analysera företags-, system- och platsspecifika egenskaper. De 

egenskaper som betraktas som viktiga är “Factor Conditions”, vilket utgörs av de 

komparativa fördelar som erbjuds på den specifika platsen såsom arbetskraft, 

infrastruktur och naturresurser och som företagen behöver för att kunna konkurrera 

på den aktuella marknaden. Närhet till stora kunder, vissa konkurrenter samt till 
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likartade verksamheter/leverantörer beskrivs också som viktiga faktorer(Wictorin, 

2007).  

 

Porters(2000) modell har vissa problem att operationaliseras då den bland annat inte 

ger någon närmare vägledning kring vad begreppen närhet och lokal innebär. Närhet 

i detta fall behöver alltså inte betyda geografiskt närhet. För att tackla denna 

problematik använder sig författaren av begreppet den nya ekonomiska geografin 

(NEG) (Krugerman, 1996), vilket är en skildring av hur stora företag med skalfördelar 

attraheras till orter där de har potential att utnyttja marknadens komparativa fördelar 

gentemot andra lokala regioner (Wictorin, 2007). Skalfördelar innebär att man som 

företag besitter fördelar gentemot andra företag genom sin storlek. Detta kan 

underlätta för företaget att sälja större volymer för lägre priser bl.a. 

(Nationalencyklopedin, 2015). Detta för i sin tur med sig att flera aktörer förflyttar sig 

till området då geografiska marknadspotentialen växer i samband att fler och fler 

aktörer etablerar sig. Detta är en självförstärkande process eftersom om ett företag, 

som kan utnyttja skalfördelar, etablerar sig i en ort så gör det den geografiska 

marknadspotentialen mer attraktiv för andra företag som vill utnyttja den växande 

marknaden(Wictorin, 2007). Definitionen av dessa platsegenskaper beskrivs i 

kommande stycken. 

 

Begreppet specialiserad arbetskraft syftar på arbetskraft som är anpassad till ett visst 

ändamål hos företag. Rörligheten syftar på arbetskraftens förmåga och flexibilitet att 

anlända till jobbet utifrån området där jobbet är lokaliserat, vare sig det är nationellt 

eller internationellt (Wictorin, 2007).  

 

Mängden eller koncentrationen av specialiserad arbetskraft kan vara en faktor som är 

betydelsefull för om ett företag skall etablera sig i en viss region eller inte. Företag 

kan uppleva en fördel att det i regionen redan finns lokal arbetskraft som är specifikt 

inriktad på den verksam-het som bedrivs av företaget. Ifall en akademisk institution 

existerar i lokalt område kan den förse företaget med arbetskraft anpassad till 

företagets syfte och därmed underlätta ett beslut om etablering. Dock är det bara 

nödvändigt att företaget behöver närhet till en akademisk institution om företaget har 

krav på akademisk kompetens och ett kluster kan därmed också bildas utan 

akademisk närhet(Wictorin, 2007). 



 

12 
 

 

Koncentration av företag syftar på den andel konkurrerande företag som existerar i 

ett bestämt område. Hård konkurrens i ett visst geografiskt område kan vara en 

faktor av stor betydelse för företag som planerar att etablera sig i ett nytt område. 

Detta kan förhindra ingång i marknaden men också vara incitament då det kan 

antyda en stor avsättningsmarknad att utnyttja (Wictorin, 2007).  

 

Avsättningsmarknadens storlek syftar på den potentiella marknadsstorlek som 

företag har tillgång till i fall de skulle etablera sig i ett nytt område. Detta kan också 

innebära närhet till en stor kund som skulle innebära potential för ett företag att 

utveckla försäljning och att utnyttja hög efterfrågan som redan existerar (Wictorin, 

2007).  

 

Samtliga faktorer och kopplingar illustreras i en figurativ modell enligt figur 2.  

 

 

Figur 2, Analysmodell 

Källa: Wictorin 2007 

 

Bo Wictorins analysmodell kommer användas genom att integrera, de 

platsegenskaper vi bedömer vara relevanta, med trippelhelix modellen. Dessa delar 

kommer vara beståndsdelarna i denna studies analysmodell. Analysmodellen 

presenteras under avsnitt 2.5. De delar vi anser vara relevanta är koncentrationen av 

företag, koncentrationen av specialiserad arbetskraft, den specialiserade 

arbetskraftens rörlighet samt den lokala avsättningsmarknadens storlek/närhet till 

stor kund.  
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2.4 Trippel Helix-modellen 

 

Trippel helix-modellen syftar på att innovationskraft och kunskapsskapande kan anta 

nya och starkare former i dagens värld när den kombineras och uppnår en sorts 

hybridform där den involverar akademi, näringsliv och det offentliga (Standford 

University, 2015). Innovationskraften är inte bara viktig i Trippelhelixmodellen. Den är 

också en viktig del när kluster överlag ska diskuteras (Malmberg, 2002). Innovation 

inom kluster kopplas ofta mot innovationssystem. Dessa innovationssystem sägs 

vara byggda av tre parter, nätverk av organisationer, människor och olika spelregler. 

Dessa tre formar sedan förutsättningar för användningen av teknik samt utbytet av 

kunskap (Malmberg, 2002).  

 

Trippel helix-modellen skildrar en övergång från det tidigare dominanta förhållandet 

mellan det offentliga och industri till en mer inkluderande form där universitet spelar 

en viktigare roll, med kunskapsskapande som grund, till ett trepartsförhållande mellan 

det offentliga, industri och akademi. Det syftar också på det sätt som inkluderingen 

av akademierna i ett samarbete mellan regeringen och industrin kan generera nya 

potentiella former av innovationsskapande och sociala produktionsformat som inte 

existerat tidigare. Detta då dessa aktörer tidigare inte har kunnat agera i sådan 

närhet till varandra eller med hjälp av varandras resurser (Standford University, 

2015). Det tre beståndsdelarna i trippelhelixmodellen är det akademiska, privata och 

publika och det samarbetsförhållande som existerar där emellan. Dessa samarbeten 

beskrivs under kommande rubriker.  

2.4.1 Det publika 

 

Det publika kan involvera allting som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Det 

publika agerar också som riskkapitalist ofta i fall av trippelhelix då de måste stå för 

kompletterande infrastruktur, boende, kommunikation m.m. för att ett projekt skall ha 

förutsättning för att starta. Kluster är betingade av sin omgivning för att kunna 

etablera sig, vilket gör att flera faktorer är avgörande för om ett kluster kan formas i 

ett visst område. Vanligtvis är detta kopplat till en naturlig resurs eller faktor som 

erbjuds av regionen såsom något som kompletterar den bransch som skulle ha 
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intresse att formas där. Det kan vara något som en naturlig omgivning, ett klimat eller 

tillgång till råvaror. En faktor som dock nämns som ovärderlig i ett flertal källor är en 

stark och stabil infrastruktur som kompletterar inte bara företagens kommunikation 

med varandra utan tillåter att resurser lätt kan flyttas mellan klustrets centrum och 

närliggande orter (Sölvell, 2008). Om transportkostnaderna är låga och 

stordriftsfördelarna är höga så ökar sannolikheten att företagen positionerar sig 

mindre centralt med sin produktion, förutsatt att produktionen som sådan inte är fast 

lokaliserad, vilket leder till att ett centrum bildas. Vid omvända förhållanden tenderar 

allting att flyttas mer från centrum, ut i det perifera (Krugerman, 1996, s. 82). 

2.4.2 Det privata 

 

Det privata representerar de industriella krafter som bildar en av de formande 

makterna i trippelhelix-modellen. Industriell makt sågs ursprungligen som den enda 

källa av innovation innan samarbetsformer såsom trippelhelix. De har varit kärnan av 

marknaden och hade undersökning & utvecklingsenheter som kunde stå för nya 

innovationer. Samarbetet mellan dessa tre aktörer har skapat nya förhållanden som i 

sin tur har skapat nya uppgifter och möjligheter vid sidan av aktörernas traditionella 

roller. Industrin har genom samarbete med regeringen skapat förutsättningar för att 

bilda nya områden där arbetsplats och boende kan existera bredvid varandra och 

förbättra infrastruktur inom regionen. Samarbetet mellan industrin och universitet har 

skapat förutsättningar för industrin att använda sig av undersökningskapaciteten hos 

akademiska institutioner för att skapa nya kunskaper och innovationer samt för att 

skaffa sig arbetskraft som är mer anpassad och specialiserad efter marknadens krav 

(Etzkowitz, 2007). 
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2.4.3 Det akademiska 

 

Det akademiska representerar en entreprenörskraft i trippelhelix då det i dagens 

sammanhang förväntas utföra forskning i samhällsförbättrande syfte. Detta syftar på 

universitetets roll i ett “kunskapssamhälle” där det akademiska driver på innovation 

genom att ha ett “tredje uppdrag” utanför sina traditionella roller att lära ut och att föra 

akademisk undersökning. Detta tredje uppdrag är en kommersiell beställd 

undersökning som kan komma till användning av företag och offentliga 

organisationer. Universitetets roll i trippelhelix-modellen är att komplettera de andra 

aktörernas roll i ett klustersamarbete. Universitet har också utökat sin roll från att 

bara utbilda personer till att också utbilda organisationer genom entreprenörskap och 

andra program som kompletterar det tredje uppdraget. Detta närgångna samarbete 

med industri och det offentliga är också vad som tillåter universitet att ha en mer 

central roll i att lära ut information som är relevant för arbetsmarknaden och 

studenter. Det tjänar till att knyta ihop sambandet ännu mer (Standford University, 

2015).  

 

Modellen har utvecklats över åren. Bilden av universitetet som en entreprenör är 

något som har adderats. Det som skapar denna attraktivitet mellan de olika aktörerna 

är att universitet bedriver forskning som sedan kan kommersialiseras och göra nytta 

för företag. Detta ger universiteten en länk in i näringslivssektorn där de sedan får 

tillgång till resurser de inte tidigare har haft tillgång till. Det offentliga kan agera 

riskkapitalist och investera inom områden där de ser att industri t.ex. har 

förutsättningar att forma ett kluster. Stora företag får ett incitament att utforma sin 

verksamhet efter den marknad som naturligt börjar etablera sig utifrån samarbetet 

med universitet som i sin tur skapar förutsättningar för studenter att jobba och 

studera i närhet till industrin. Universiteten kan utöka sin roll från att tidigare bara 

agera som lärande organisationer där forskning bedrevs till att nu forma vissa företag 

utifrån den kunskapsskapande innovation de kan bidra med i form av ny teknologi 

t.ex. detta skapar förutsättningar för företag att involvera sig i och fråga om forskning 

som i sin tur involverar både företagen och universiteten i ett symbiotiskt förhållande 

(Standford University, 2015).  
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Trippel helix-modellen är enligt vissa en förenklad modell av verkligheten och inne-

fattar inte andra delar av samhället som också bidrar till att forma en klusterverk-

samhet. Ett argument är att entreprenörers roll i skapandet av ett kluster är minst lika 

avgörande som om det vore skapad från toppen, dvs. av enbart det akademiska, 

publika och privata. Modellen har inte hänsyn till detta. Ett annat argument är att 

modellen inte tar hänsyn till de styrkeförhållanden som existerar mellan de 

involverade aktörerna, vilket är viktigt för hur väl dessa samarbeten kan bilda en 

synergi vilken i sin tur kan leda till en konkurrenskraftig sammanslutning av 

verksamheter (Peukert, 2013).  

 

Ett ytterligare argument är att Trippel helix-modellen är väldigt sammanhangs-

betingad. Omgivningen är viktig. Fall i t.ex. Ghana har visat att forskningsåtgärder 

inom det offentliga har föga koppling till forskning inom det akademiska området. 

Mycket av det teknologiska behovet inom olika instanser har tillgodosetts genom 

utländska aktörer snarare än lokala aktörer. Detta samtidigt som regeringen har 

investerat stora summor för att se till att alla involverade utvecklingsaktörer (akademi, 

publika, privata) arbetar enligt trippelhelixmodellen. Det som rekommenderas för att 

bota detta problem är att ta bort de hämmande faktorer som försvårar för samarbeten 

mellan institutionerna (Mohammed Saad, 2011).  

 

Örjan Sölvell skriver i sin bok ”Clusters” om “The Funnel Model”. Han menar att det 

måste finnas kompletterande stöttande politiska och samhällsekonomiska 

förutsättningar för att en klusterbildning skall lyckas eftersom trippelhelixmodellen är 

en förenklad bild av hur klusterrelaterade samarbeten ser ut. “The Funnel Model” 

påminner väldigt mycket om Trippelhelix-modellen genom att den behandlar 

förhållandet mellan det offentliga, privata och det akademiska. Modellen behandlar 

dock detta förhållande bara flyktigt och går in mer på mikroekonomiska och 

samhällspolitiska faktorer (Sölvell, 2008). 

 

Det finns kritik mot trippelhelix att den inte beaktar alla involverade parter och 

faktorer. En aktör som kan sägas vara del i ett “Quad helix” förhållande är “Civil 

Society” där konsumenter, intresseföreningar och icke-offentliga organisationer m.m. 

är involverade i skapandeprocessen (Peukert, 2013). 
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2.5 Analysmodell  

 

För att kunna besvara syftet som denna uppsats har kommer en analysmodell att 

användas. Analysmodellen är framtagen med hjälp av teorier och metoder som 

tidigare gjord forskning inom området har resulterat i.   

 

Utifrån diagram 1, som är hämtat ur Sölvell, Lindqvist och Ketels bok, kan vi se att de 

aktörer som betonas som viktiga i ett industriellt kluster också är centrala samarbeten 

i trippelhelix-modellen. Modellen i diagram 1 visar ett samband för samarbetena 

mellan viktiga aktörer inom ett kluster. Aktörerna Government, Companies och 

Research community är väldigt lika det publika, privata och akademiska som de 

benämns i Trippelhelix-modellen.  

  

Trippel helix-modellen används som den huvudsakliga teorin då den fokuserar på 

relationer och nätverk och enligt tidigare forskning blir marknadsföring i allmänhet 

mer och mer inriktad på dessa faktorer. Just nätverket och relationerna mellan det 

publika, det offentliga och akademin bedöms vara relevanta eftersom de täcker flera 

aspekter som är viktiga för att en ort ska utvecklas. Modellen är också mindre 

komplex än många andra modeller som finns för detta område, vilket gör den lättare 

att modifiera för uppsatsens syfte.  

 

Anledningen till att “The Funnel Model” inte användes som metod i denna uppsats 

var för att dess funktion och syfte huvudsakligen ligger i att skildra vilka handlingar 

som leder till att ett kluster kan bildas och inte så mycket vilka aktörer som är 

involverade i utformningen av ett kluster. Bedömningen görs därför att The Funnel 

Model passar bättre vid en analys av ett redan existerande kluster, där 

konkurrenskraften ska analyseras. Detta är inte denna uppsats syfte.  

 

Eftersom Knivstas förutsättningar att bilda kluster ska utvärderas kommer trippel 

helix-modellen kompletteras eftersom modellen inte anses vara tillräcklig. Författarna 

av denna uppsats håller med om att modellen i sin ensamhet inte täcker tillräckligt 

många faktorer, vilket tas upp i kritiken mot trippelhelix modellen. De 

platsegenskaper, som tas upp under punkt 2.2, samt infrastruktur kommer läggas till 
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analysmodellen. Samma begrepp kommer att användas, som under punkt 2.3, för att 

inte skapa förvirring kring begreppen. Dessa faktorer tas med av anledningen att 

platsens egenskaper har betydelse när företag först söker sig till en plats. Eftersom 

Knivsta just nu är i en uppstartsfas så försöker man sannolikt dra till sig företag m.m. 

genom den kommunikation man har med de tre aktörerna samt sin marknadsföring 

av orten. Denna undersöknings analysmodell framgår i figur 3. Den är konstruerad 

utifrån de tre samarbetena i trippelhelix-modellen. Platsegenskaperna har sorterats in 

under det samarbetet som anses ha störst påverkan på den egenskapen. I analysen 

kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån dessa tre samarbeten och 

varje del kommer tas i ett varsitt kapitel. 

 

 

 

Figur 3: Analysmodell 
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3. Metod 

 

I denna uppsats har författarna valt att använda sig av två grundteorier som stöd för 

att utveckla en egen analysmodell. De två grundteorierna är trippelhelixmodellen och 

delar ur analysmodellen från Bo Wictorins doktorsavhandling. Författarna av denna 

uppsats anser att de båda modellerna kompletterar varandra för besvara denna 

uppsats syfte, vilket är att se vilka förutsättningar Knivsta har att etablera ett kluster. 

De utvalda teorier och modeller kommer visa detta genom att använda Kista som 

jämförelseexempel då de båda ser ut att följa ett handlingsmönster som påminner 

starkt om trippelhelixmodellen.  

 

För att kunna undersöka och kartlägga denna uppsats syfte så kommer en kvalitativ 

studie att genomföras då inga egentliga numeriska värden kommer att mätas. Visa 

saker kommer kunna besvaras med ja och nej frågor men de kommer utgöra en 

mindre del så det kommer inte ge någon större jämförelse. Den kvalitativa studien 

lämpar sig bäst när subjektiva bedömningar ska kartläggas(Saunders, et al., 2015, s 

168). I många fall kan författare kombinera dessa metoder och i många fall är 

gränsen väldigt tunn mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden(Saunders, 

et al., 2015, s 165). För denna studie kommer alltså forskningsmetoden att vara 

kvalitativ eftersom det är subjektiv data som ska samlas in och analyseras. 

 

Analysmodellen kommer användas på det sättet att vi kommer utvärdera Knivstas 

alla förutsättningar med hjälp av de tre grundpelarna av trippelhelixmodellen, det 

privata, publika och akademiska och de samarbeten som existerar däremellan. Även 

platsegenskaperna från Bo Wictorins analysmodell, som också är en del av vår 

analysmodell kommer utvärderas.  

3.1 Intervjuer 

 

Inför denna undersökning så har två möjliga tillvägagångssätt identifieras och 

utvärderats som undersökningsmetod för att uppnå uppsatsens syfte, 

enkätundersökningar samt intervjuer. Båda bedöms kunna ge tillräcklig information 
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men har olika karaktärer. Insamlad data kommer att få lite olika karaktär beroende på 

vilken undersökningsmetod som har använts. Enkätundersökningen har den fördelen 

att en stor datainsamling kan göras från en stor skara av respondenter. Den lämpar 

sig bäst när frågorna är standardiserade och frågorna med största sannolikhet kan 

tolkas på samma sätt av samtliga deltagande. Enkäter har tyvärr inte samma nytta 

när undersökningen kräver fler öppna svar (Saunders, et al., 2015, s 439). För att 

uppnå denna uppsats syfte lämpar sig enkäter i så fall bättre som ett komplement till 

en annan undersökningsmetod (Saunders, et al., 2015, s 439). 

 

Intervjuer har i detta avseende en fördel gentemot enkäter mest på grund av att 

öppna frågor förmodligen är mer inriktade mot subjektiva bedömningar även om 

intervjuer också används vid objektiva bedömningar (Saunders, et al., 2015, s 390).  

 

Utifrån uppsatsens syfte bedöms att den största delen av undersökningen bör bestå 

av öppna frågor som kräver samma typ av svar. Detta är huvudanledningen till att 

intervjuer används som metod istället för en enkätundersökning. En annan anledning 

är att bedömningen har gjorts att det är lättare att få deltagande om man etablerar en 

personlig kontakt än om man bara skickar ut ett formulär. Vikten av personlig kontakt 

underbyggs i tidigare forskning inom området (Saunders, et al., 2015, s 394). 

 

Intervjuer brukar delas in olika kategorier beroende på vilken struktur och formalitet 

undersökningen kräver. Den standardiserade indelningen brukar vara strukturerade, 

semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer (Saunders, et al., 2015, s 390). 

Som nämnts tidigare beror intervjuformen på vad det är man ska undersöka, vem 

man intervjuar och vilka typer av svar som krävs. I denna uppsats har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vissa av de faktorer vi tittar på 

kan besvaras med ett kortare och enkelriktat svar medan andra kräver mer utförliga 

svar och möjligheten till följdfrågor. Kritiken som finns mot denna undersöknings-

metod är bland annat att kvalitén på det insamlade materialet kan ifrågasättas. 

Tillförlitligheten kan påverkas av bristen av standardiserade svar och av att 

intervjuaren kan tillföra sin egen tro och referensram i intervjun, vilket gör att den 

intervjuade kan tappa sin partiskhet (Saunders, et al., 2015, s 397, Bryman & Bell, 

2013, s 220). Vår bedömning är att semistrukturerade intervjuer är den bästa formen 
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för att uppnå syftet med uppsatsen och att fördelarna med metoden överväger 

nackdelarna.  

 

Det kommer i huvudsak att genomföras telefonintervjuer och detta val har gjorts med 

motiveringen att ytterligare underlätta för intervjupersonerna att delta eftersom en 

telefonintervju inte är lika tidskonsumerade som en vanlig intervju och det sparar 

kostnader i form av resor med mera (Saunders, et al., 2015, s 422). Tyvärr blir det så 

att man via telefonen, kan tappa delar av den personliga kontakten som onekligen är 

så viktig. Forskning visar dock stor framgång med denna intervjuform (Trier-Bieniek, 

2012). 

3.1.2 Urval av intervjupersoner 

 

Med syftet att uppnå reliabilitet och validitet gjordes valet att utföra en intervju med 

Petra Dalunde på Kista Science City då hon har en befattning som operativ chef och 

gav en väldigt utförlig bild av hur Kistas IT-sektor etablerades över tid. Vi utförde 

även en intervju med Bertil Norlander, som jobbar på Ericsson och är ansvarig för 

ASP samt Quality Management. Han har jobbat för företaget i över 40 år. Vad avser 

den del av undersökningen som gäller Knivsta valde vi att utföra tre telefonintervjuer 

med kontaktpersoner som har olika men relevanta befattningar inom Knivsta 

kommun. Detta för att försöka erhålla en så komplett bild som möjligt utifrån de svar 

vi har fått från varje respondent och eftersom varje intervjuobjekt har olika insikter 

inom de olika områden som vi har valt att ta upp genom den valda analysmodellen. 

 

Genom den valda semistrukturerade intervjumetoden ställs uppföljningsfrågor för att 

bekräfta kvalitén av varje kontaktpersons uppgifter (Saunders, et al., 2015, s 398-

399). Intervjupersonerna samt typ av kontakt redovisas i Tabell 1 nedan.  
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3.1.3 Operationalisering av intervjufrågor 

 

Framtagande av intervjufrågor har gjorts mot bakgrund av denna undersöknings 

utvecklade analysmodell. Frågeformuläret Petra Dalunde kommer innefatta frågor 

kring samtliga samarbeten samt underliggande faktorer då denne, genom sin 

befattning, bedöms ha kännedom kring dessa aspekter. Intervjuformuläret återfinns i 

bilaga 1. Separata frågor har tagits fram till resterande intervjupersoner då dessa har 

olika tjänster och deras kunskap omfattar vissa delar av det som ska undersökas. 

Många frågor kommer att vara likartade i samtliga intervjuer men vissa justeringar 

kommer göras för att kunna ställa mer specifika frågor kring de olika specialområden 

som varje intervjuperson är inriktad på. Intervjuformulären återfinns i bilaga 2- 5.  

3.2 Sekundära källor 

 

De ovan redovisade intervjuerna kommer att användas som primära källor för denna 

undersökning.  För att tillföra mer djup till analysen kommer även sekundära källor att 

användas. Två sekundära källor har valts ut, dels en bok vid namn “Från Runor till 

Radiovågor” (Bengtsson Björklind, 2011), dels rapporten “Kista som Etableringsalter-

nativ” (Kista fastighetsägare och styrelsen för Kista företagsgrupp (Intern rapport), 

2010) eftersom båda dessa källor undersöker och redogör för vad som bidragit till 

uppkomsten av IT klustret i Kista. Sekundära källor har tagits med för att ge en mer 
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täckande och komplett bild av klusteretableringen i Kista. För att få tillgång till en 

större mängd dokumenterad information samt för att i största mån undvika 

begränsningar i undersökningen kommer en litteraturstudie att genomföras. När det 

sker en kombination av tillvägagångsätt brukar det kallas triangulering (Bryman & 

Bell, 2013).  

3.3 Hantering av material samt studiens trovärdighet.  

 

Det insamlade materialet från de sekundära källorna kommer, i det analytiska 

arbetet, att få en liten annan roll i jämförelse med informationen som insamlats med 

intervjuer. Under intervjuerna fördes noggranna anteckningar utifrån den intervju-

struktur som utformats, se bilaga 1- 5. Ingen inspelning har gjorts med motiveringen 

att sannolikheten var överhängande att all nödvändig information inte skulle tas upp 

så länge en inspelning gjordes. Det finns flera fall i tidigare forskning där detta har 

skett (Parker, 2000, s 236). Anteckningarna sammanställdes i en löpande text direkt 

efter intervjuernas genomförde, vilket även är en möjlighet i fall ett eventuellt 

inspelningsverktyg inte skulle fungera (Bryman & Bell, 2013, s 490). Den sekundära 

informationen kommer analyseras med en kvalitativ innehållsanalys i syfte att kunna 

utläsa de bakomliggande temana från dokumenten (Bryman & Bell, 2013, s 563) och 

för att skapa en djupare analys och en jämförbarhet till informationen från 

intervjuerna. Det som dock måste påpekas när det gäller hanteringen av denna 

sekundära information, speciellt den som presenteras i “Kista som etableringsalter-

nativ”, är att vi inte har träffat dessa intervjupersoner. I rapporten anges det inte vilka 

det är som har intervjuats vilket gör det svårt att säga för vilka personer slutsatserna 

gäller i denna bakomliggande rapport. Detta är ett av problemen som noterats i 

tidigare forskning vid analyser av sekundärdata (Bryman & Bell, 2013, s 593). Denna 

rapport kommer att användas för att utläsa eventuella bakomliggande teman och 

åsikter som funnits kring utvecklingen av Kista.  

 

Anledningen till att Knivstas avsnitt i empirikapitlet kommer bli mindre än Kistas beror 

på att Knivsta är i begynnelsefasen av sitt klusterskapande och det inte fanns mycket 

information att gå på utifrån de intervjuer vi utförde. Detta är en studie som passar sig 

utmärkt för vidare uppföljning där det kontinuerligt kan uppdateras om hur långt 
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Knivsta har hunnit i utvecklingen av sitt kluster. I nuläget är det dock på grund av 

detta som Knivsta sektionen i empirin kommer vara mindre. Detta medför att en 

direkt jämförelse inte kommer kunna göras däremot kan materialet för Kista 

analyseras för att se vad Knivsta kan återskapa. 

 

4. Empiri 

4.1 Knivstas förutsättningar 

 

Det första som togs upp i intervjun med Hans-Petter Rognes var förutsättningarna att 

återskapa de samarbeten som framgår i Trippel-helix modellen. Knivsta kommun har, 

sedan några år tillbaka byggt en ny skola i staden per halvår och expanderar 

kontinuerligt för att kunna bygga fler studentbostäder. Detta sker huvudsakligen i 

samarbete med ett företag som kallas Bolite, vilket är det företag, bland byggföretag 

inom USA, som bygger flest student-bostäder. Knivsta kommun försöker inrikta sig 

på att attrahera studenter i 25-35 års ålder. Satsningen inom internetinfrastruktur och 

bostäder är till för att locka fler studenter till orten samt underlätta för kommande IT-

satsningar. Enligt intervjupersonen har man också aktivt sökt och försökt etablera en 

kontakt och relation med olika företag. Man marknadsför sig alltså först och främst 

genom personlig kontakt med olika företag och akademier (intervju, Hans-Petter 

Rognes).  

 

Knivsta har för närvarande inte något samarbete med några större IT-aktörer som 

skulle kunna utforma den privata delen av Trippel helix-modellen men de har 

däremot ett fåtal mindre IT-företag som är etablerade inom kommunen. Däremot har 

man varit intresserade att locka företag inom denna bransch och då tagit upp Spotify 

som ett exempel som man gärna skulle vilja dra till Knivsta. Detta för att det är ett 

globalt företag och man bedriver ingen direkt produktionsverksamhet. Utifrån ett 

marknadsperspektiv menar man att man kan erbjuda företaget god infrastruktur, 

närhet till storstad samt att man kan ta sig till Arlanda på 7 minuter. Tanken är då att 

detta ska locka företaget att flytta sitt huvudkontor till Knivsta då förmodligen många 

på huvudkontoret behöver resa mycket. Det ska då skapa en enklare vardag för de 



 

25 
 

anställda. Dock har man i dagsläget inte tagit något djupare initiativ gentemot Spotify 

utan det ligger mer kvar på ett planeringsstadium(Intervju Hans-Petter Rognes).  

 

Ett samarbete som Knivsta däremot har etablerat, enligt Hans-Petter Rognes och 

Martin Gunnarsson, är med elektronikjätten Bosch. Tillsammans planerar de att 

etablera en energisektor i Knivsta. Tanken är att Bosch skall agera som industriell 

kärna för kommande energiteknikprojekt. Forskning angående ren energi skall vara i 

fokus i samarbetet med Bosch. En etablering av forsknings- och produktionsarbete i 

Knivsta kan vara avgörande för att uppnå den ketchup-effekt, med en våg av stora 

nya företagsetableringar efter tidigare etableringar, som kontaktpersonerna hoppas 

att Knivsta skall åstadkomma genom partnerskap med företag som Bosch (intervju, 

Martin Gunnarsson). Hans-Petter Rognes upplever att infrastrukturen, i form av 

transporter, kommer ha stor betydelse eftersom Bosch är ett globalt och stort företag. 

Om inte annat kommer förmodligen många inom den högre ledningen i Tyskland att 

vilja besöka sin forskningsenhet med jämna mellanrum eftersom det kan ha 

betydelse för företagets affärsstrategi. Man vill även, genom samarbetet med Bosch, 

kunna dra till sig vissa konkurrenter inom området. Ett företags som nämndes var 

Vattenfall. Tanken är att om man lockar det företag som världsledande inom detta 

område så behöver konkurrenterna följa efter för att hänga med. Man söker alltså en 

så kallad ” ketchup effekt” (Intervju, Hans-Petter Rognes) 

 

De har för övrigt också ett mindre antal samarbeten med Uppsala Universitet och 

KTH i form av kurser och utbildningar, forskningsprojekt och uppdrag för de 

energiteknikprojekt de har utformat sen en tid tillbaka(Intervju, Hans-Petter Rognes).  

 

Knivsta har sedan tidigare sökt forskningssamarbete med Uppsala universitet och 

SLU.  Knivsta har fungerat som undersökningsföremål bl.a. gällande diverse energi-

projekt vid Ångströmlaboratoriet. Knivsta har också genomfört gemensamma projekt 

med KTH inom ämnet av energiteknik. Genom ett akademiskt samarbete 

kompenserar Knivsta för att det varken finns något gymnasium eller universitet i 

Knivsta. De har även fört diskussioner med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan 

universitet i Uppsala, näringsliv och samhälle, för att få insikt i olika potentiella 

samarbetsformer och sammanslutningsmöjligheter. Knivsta kommun har planer att 
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etablera ett gymnasium i Knivsta inom kommande åren med fokus på 

energiteknikutbildningar (intervju, Martin Wetterstedt). De har inte några akademisk 

etablerade utbildningar inom IT men har tack vare sin infrastruktur i form av 

transporter möjlighet att utnyttja de kurser som erbjuds i närliggande städer som 

Uppsala och Stockholm (Intervju, Hans-Petter Rognes). 

 

Infrastrukturen som Knivsta har ger dem många möjligheter som annars skulle vara 

stängda till kommuner som inte var lika centralt belagda. De har väldigt nära till 

storstäder med såsom Uppsala och Stockholm där det finns både utbildningar samt 

diverse arbetsmarknader. Dessa orter kan nås inom 40-60 min och det finns även 

tillgång till pendeltåg som går direkt till både Bromma och Arlanda. Detta ger Knivsta 

bättre förutsättningar att forma samarbeten med både akademier, näringsliv och 

andra kommuner. Rörligheten med hjälp av goda förbindelser underlättar också vid 

rekrytering av arbetskraft(Intervju, Hans-Petter Rognes).  

4.2 Kistas utveckling 

 

Kista var från början planerat som ett ABC-område (Arbete, Bostad och Centrum) där 

boende kopplat med arbete och nöje skulle locka människor. Kistas bakgrund inom 

IT går tillbaka till tiden då marken fortfarande ägdes av militären i slutet av 70-talet 

(Bengtsson Björklind, 2011, s. 9).  

 

Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag (SML) var en av de första agerande 

aktörerna för att skapa nya industriområden och med Ericssons nya innovationer 

inom mobiltelefoni blev det ett intressant område för KTH att etablera program och 

kurser inom radioteknik i Kista. I samband med detta uppkom behov av arbetskraft 

inom regionen och bostäder byggdes för att tillgodose behovet (Bengtsson Björklind, 

2011, s. 52). 

 

“Kista som etableringsalternativ” var en undersökning som genomfördes 2010 av 

Springtime Kommunikationsbyrå och med Kista som forskningsobjekt. Syftet var att 

genom telefonintervjuer med hyresgäster och mäklare i området urskilja hur Kista 
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uppfattas som etableringsområde (Kista fastighetsägare och styrelsen för Kista 

företagsgrupp (Intern rapport), 2010). 

 

Kista uppfattades, enligt undersökningen, som en ort där området i sig 

kännetecknades av en hög industriell aktivitet men där bostadssituationen behövde 

förbättras. Människor uppfattade Kista som ett område med en hög grad av 

pendlande personer och att Kista behövde bygga fler moderna bostäder, för att 

tillgodose behovet av de anställda i området men också för att uppnå visionen utav 

en ABC-stad (Kista fastighetsägare och styrelsen för Kista företagsgrupp (Intern 

rapport), 2010). 

 

Området uppfattades samtidigt som ett opersonligt och “tråkigt” område där IT-

stämpeln hängde starkt över staden. Detta kompletteras av att kommunikationerna till 

staden ansågs var ineffektiva och att man måste bo i centrum av Kista för att för att 

kunna utnyttja allt Kista har att erbjuda. Bilpendlande sågs som ett problemområde 

då det fanns ett bristande antal parkeringsplatser runt arbetsområden samtidigt som 

det saknas en mer passande infrastruktur för bilkörande i området (Kista 

fastighetsägare och styrelsen för Kista företagsgrupp (Intern rapport), 2010). 

 

Intervjun med Bertil Norlander på Ericsson gav insikt i hur mycket de som företag 

värdesätter det förhållande det har med de privata, publika och akademiska. Bertil 

betonar att infrastrukturen vart av stor vikt när de väl etablerade sig i Kista och att 

den konstanta utvecklingen av nya alternativ att färdas till jobbet i Kista har varit 

viktigt, inte minst för den lokala arbetskraften. Den interna företagskulturen har blivit 

mycket mer diversifierad över tid som ett resultat av att företaget har anställt mer och 

mer arbetskraft från andra länder.  

Det akademiska har tjänat ett lika viktigt syfte eftersin det tillåtit företagen att få 

tillgång till nya forskningsmöjligheter, tillgång till studenter som kan ha en närhet till 

arbetslivet och därmed en snabb praktik.  

Företaget har också till viss grad dragit nytta från samarbeten med andra företag i 

form av gruppsamarbeten där de utvecklat teknologier och utnyttjat varandras 

resurser till att uppnå ömsesidiga ändamål (Intervju, Bertil Norlander).  
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Kista regionen har också en kontinuerlig efterfrågan på kompetens som inte enbart 

kan tillgodoses av utbudet från omedelbara eller ens närliggande områden. En 

betydande andel av arbetskraften “importeras” därför utifrån. En förutsättning för 

detta är en väl etablerad infrastruktur som tillåter snabb och effektiv transport till och 

från t.ex. flyg-platser. Kista med sin infrastruktur har förutsättningarna för detta med 

pendeltåg som åker direkt till och från Arlanda och med närhet till Bromma flygplats 

(intervju, Petra Dalunde).  

 

Vid slutet av 1970-talet börjad det byggas industrier och bostäder och flera IT-

företag, som Ericsson och IBM, började etablera sig i Kista-området. Flera 

internationella företag, som Apple följde efter. Detta frö växte till att bli det IT-kluster 

som nu existerar i Kista och förklarar varför just företag inom Informationsteknik och 

mobil kommunikation växte i snabb takt. För att denna sammanslutning skulle vara 

möjlig och för att Kista skulle kunna uppnå tillväxt i snabb takt var det nödvändigt att 

Stockholm stad, politiker, industribolag, fastighetsbolag m.m. var involverade från 

själva starten (Bengtsson Björklind, 2011, s. 9). 

 

Det som startade uppmärksamheten och attraherade jobb till orten, enligt Petra 

Dalunde, var att större företag som Ericsson valde att etablera på orten samt 

samarbetena med Stockholm Stad. Genom det samarbetet kom ett intresse att 

bygga fler bostäder. Det skedde också en kompletterande aktivitet i form av de 

utbildningar inom IT som började formas vid KTH (intervju, Petra Dalunde).   

 

I samband med att Ericsson etablerade sig i Kista och skapade nya standarder inom 

radiokommunikation och IT så började andra stora aktörer följa efter och etablera sig 

i Kista de med, vilket påskyndade samarbetseffekten. Petra Dalunde betonar att 

klustereffekten i samband med att tiden gick späddes på av att fler och fler anställda 

inom Ericsson avslutade sin anställning och startade egna företag. Därmed 

kompletterades den klusterbildande effekt som redan initierats av att större företag 

som IBM och Apple hade börjat etablera sig i Kista (intervju, Petra Dalunde).  

 

Det var mycket tack vare Ericsson som nya tekniker inom GSM och annan 

radiokommunikation började utvecklas i Kista. Detta bidrog till att KTH och andra 
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akademiska institutioner började intressera sig för området och erbjuda utbildningar. 

Genom detta ökade efterfrågan på studenter. Detta är skälet till varför det finns en 

kontinuerlig efterfrågan på fler studentbostäder i området (intervju, Petra Dalunde). 

5. Analys 

5.1 Samarbeten med det publika 

 

Tanken var att utforska förutsättningarna för Knivsta att skapa ett kluster liknande det 

i Kista. Vi ville se vilka förutsättningar och faktorer de kunde tillgodoräkna sig jämfört 

med Kista. En bild som började målas upp mer och mer varefter arbetet med 

uppsatsen pågick var att Kista inte ursprungligen var något IT-projekt som hade 

byggts upp av enstaka faktorer eller aktörer som enskilt drogs till varandra över lång 

tid. Kista bildades från grunden genom ett samarbete mellan akademi-publika-privata 

intressen. Denna treenighet som beskrivs med Trippel helixprojekt-modellen och som 

är en del av denna uppsats analysmodell, är vad vi planerade att jämföra mellan 

Kista och Knivsta. Från flera håll kan man urskilja att Knivsta har ett flertal faktorer 

som skulle bidra till att underlätta skapandet av ett kluster. Enligt teorin så är 

interaktionen mellan dessa olika sammabeten en nyckel och en central del i ett bilda 

ett kluster. Enligt empirin om Kista var det på initiativ från Stockholms stad och de 

publika som satte igång idéerna kring dessa samarbeten och var den största kraften 

bakom att samarbetarna utvecklades. Som visat enligt teori och analysmodell så är 

samarbetena viktiga men för att de ska uppstå över huvud taget så måste någon part 

ta det första steget för att etablera relationerna. Som forskningen visar hamnar mer 

och mer vikt på relationer och om de positiva effekterna med ett kluster ska uppnås 

måste relationerna upprättas och behållas på ett bra sätt. Eftersom man enligt Hans-

Petter aktivt försöker marknadsföra sig med en personlig kontakt gentemot olika 

företag och akademier så har man arbetssätt som stämmer överens med 

marknadsföringsforskningen.   

 

Enligt analysmodellen är infrastrukturen viktig. Det ger bland annat arbetskraften en 

flexibilitet att röra sig till och från jobbet. Knivsta har ett läge som innebär ett kort 

avstånd till både Uppsala och Stockholm. Knivsta får härigenom till den infrastruktur 
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avseende transporter underlättar dagliga resor till och från Knivsta. Denna 

infrastruktur ger goda förutsättningar för att forma kontaktnät med närliggande 

aktörer i andra städer och för att erhålla en flexibel tillgång till arbetskraft. Närheten 

till Arlanda gör att en rörlig specialiserad arbetskraft kan flygas in till Knivsta.  

 

Som redan nämnts har Knivsta en väl etablerad infrastruktur. Detta kompletterar de 

tidigare nämnda faktorerna men är också en förutsättning för att städer skall kunna 

utvecklas till ABC-områden där arbetande kan ha en bostad i området samtidigt som 

det är lätt att ta sig till centrum och diverse nöjen. Utöver det har Knivsta, med sin 

närhet till båda Arlanda samt stora akademiska städer som Uppsala och Stockholm, 

en möjlighet att erbjuda en rörlig arbetskraft. Tack vare etablering av 

höghastighetsinternet och fokus på konstruktion av nya studentboenden ger man 

också studenter möjlighet att bosätta sig på orten, vilket i sin tur leder till att orten 

växer. Enligt intervjun med Bertil Norlander så var infrastrukturen en väldig viktig 

faktor för Ericsson eftersom företaget anställer en del arbetskraft utanför Stockholm 

samt utanför Sveriges gränser. Detta eftersom företagskulturen på Ericsson har 

ändrats och en anledning till att det har gjorts kan vara tack vare att de flesta 

arbetsmarknaderna blir mer globaliserade och det kräver då att arbetskraften ska 

kunna flyttas runt. Vi kan alltså se att platsegenskapen arbetskraftens rörlighet, ur 

Ericssons perspektiv, var väldigt viktig. Med tanke på hur arbetsmarknaden blir med 

global så kan denna egenskap få en större betydelse när man pratar om viktiga 

faktorer i ett kluster. Denna egenskap får en större betydelse ju större bolagen är. 

 

5.2 Samarbeten med det privata 

 

Knivsta har sedan tidigare inte några stora etablerade IT-företag på orten men har på 

senare tid börjat bilda kontakt med större företag som Bosch. Genom sådana kon-

takter kan samarbete nås med andra företag som t.ex. Vattenfall. Om Knivsta lyckas 

med att attrahera stora industriella aktörer ökar förutsättningarna för att kunna bilda 

ett kluster avsevärt. Detta leder inte enbart till en större koncentration av företag utan 

också till en större lokal marknad. I samband med fler och fler företag etablerar sig 

utvecklas samarbeten och teknik börjar delas. Liksom i Kista kan Knivsta få flera 

företag genom att anställda från etablerade företag slutar sina anställningar för att 
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starta egna företag. Samarbetena mellan företag etablerades, enligt Bertil Norlander, 

mellan Ericsson och andra företag på orten. Syftet med dessa samarbeten var då att 

gemensamt utveckla ny teknik och forskning i sitt verksamma område. Här ser vi ett 

exempel hur företagen tar nytta av att befinna sig i ett kluster. Enligt forskningen så 

är just innovation och utveckling av ny teknik några av de fördelar som kan uppnås 

genom ett kluster. 

 

 Knivstas arbete med att verka för att elektronikjätten Bosch etablerar sig på orten är 

en stor industriell tillgång för Knivsta enligt Martin Gunnarsson. Denna uppfattning 

delar vi eftersom detta i framtiden kan innebära ett fruktsamt resultat om Bosch väljer 

att inte bara etablera forskning utan även produktion inom kommunen. Detta skulle 

kunna locka nya konkurrenter till Bosch till regionen och skapa större intresse hos 

närliggande städers akademiker att utföra större och mer frekvent forskning. Det 

skulle också förstora marknaden genom att attrahera fler människor att bosätta sig i 

Knivsta. Förutom att nya jobb skapas inom t.ex. Bosch kan tillväxt också ske genom 

att anställda vid Bosch avslutar sina anställningar där för att starta egna företag. Det 

kan öka marknadens storlek samt koncentrationen av företag på orten. Detta kan 

baseras på hur utvecklingsprocessen såg ut i Kista medan deras IT-kluster formades 

men också utifrån det samband mellan faktorerna som tas upp i analysmodellen. 

 

Baserat på analysmodellens faktorer så har Knivsta förutsättningar att skapa ett bra 

samarbete med en stor aktör och genom det också öka koncentrationen av företag. 

Samarbetet med Bosch är dock inte helt färdigt. Först efter att Bosch eventuellt 

etablerar sig på orten kan en bättre bedömning göras kring utvecklingen av 

marknaden och koncentrationen av företag. Om marknaden inom energiteknik växer 

och konkurrensen ökar kan det attrahera fler inom området energiteknik. Utmaningen 

ligger i att tillgodose Bosch behov och inkludera de i övriga samarbetena t.ex. 

gentemot akademierna. 

5.3 Samarbeten med det akademiska 

 

Knivsta kommuns insatser att utforma förhållanden och samarbete med Uppsala 

universitet och SLU genom forskningsprojekt och liknande arbeten inom energiteknik 

påminner om de initiativ som Stockholm stad tog i början av sin etableringsfas i Kista. 



 

32 
 

KTH var huvudaktören i Kistas fall men i Knivstas fall har sådana samarbeten 

huvudsakligen använts för att skapa intresse i Knivsta hos andra kommuner, 

samtidigt som Knivsta har kunnat utnyttja sin närhet till stora studentstäder som 

Uppsala och Stockholm för att skapa akademiska kontakter. Detta kan ses som ett 

steg för att utveckla det akademiska samarbetet i analysmodellen. Enligt intervjun 

med Bertil Norlander så var det akademiska samarbetet viktigt för Ericsson eftersom 

de är ett globalt bolag och de kräver mycket arbetskraft. Men det som också 

betonades var att de även la stort värde vid att kunna importera arbetskraft från 

övriga delar av Sverige samt från andra länder. Knivsta har idag tyvärr ingen större 

koncentration av arbetskraft då man saknar både gymnasier, högskolor och 

universitet. Därför kan det inte påstås att Knivsta, i dagsläget, med endast sin orts 

utbud kan erbjuda denna resurs. Eftersom man har inlett samarbeten med akademier 

i Stockholm och Uppsala kan Knivsta ta in arbetskraft från dessa orter. Denna 

process underlättas tack vare den goda tågförbindelsen samt närheten till Arlanda. 

5.4 Vad ska Knivsta tänka på? 

 

Utifrån analysmodellen ser vi att Knivsta har större möjlighet att utveckla ett kluster 

inom energiteknik och hållbar utveckling i stället för IT. Knivsta har goda 

förutsättningar att möta behovet av de enskilda faktorer vi har tagit upp i vår 

analysmodell. Det Kista etablerade från början var dock ett samarbete mellan det 

akademiska, det publika och det privata som låg till grunden för det IT-kluster som nu 

kännetecknar området. En viktig del som de ansvariga inom kommunen bör fortsätta 

med är att etablera personliga relationer med de företag samt övriga parter som man 

vill inkludera i klustret. Relevansen av relationsmarknadsföring kan styrkas med hjälp 

av etablerad forskning från bland annat Uppsala Universitet.  

 

Den interna rapporten, “Kista som etableringsalternativ”, gav ett intressant tankesätt, 

som bör analyseras. Det synsättet är att ett kluster måste arbetas med kontinuerligt 

för att förbli effektivt och attrahera nya aktörer. Den visade också vad människor som 

redan bor i ett kluster område tyckte kunde förbättras på orten. Vi ser detta som 

indikator på att man som politiker inom en kommun inte endast kan förlita sig på 

trippel helix-modellen utan även ta hänsyn till andra faktorer. Detta resonemang är 

likt det som finns i kritiken mot trippel-helix modellen, d.v.s. att det finns fler faktorer 
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än de beskrivna samarbetena som måste beaktas när man önskar ett välmående 

kluster. Ett exempel är rörligheten på arbetskraften som var väldigt för Ericsson.  

 

Även om den interna rapporten till stora delar innehåller subjektiva bedömningar så 

visar den ändå att en etablering av ett kluster kanske inte sker utan klagomål. En risk 

som finns är att man gör en helhetsbedömning för klustret och på så vis missar man 

viktiga förbättringspunkter inom infrastruktur, skola och boende. Vi ser detta som 

relevanta frågor för Knivsta att ha med sig redan i dagsläget eftersom man måste 

hantera detta om man skulle lyckats med etableringen av klustret. Vi anser att 

boende, infrastruktur och skola är förutsättningar som skapar en trivsel på orten. 

Trivseln i sin tur bedöms vara en viktig del för en framtida expansion och en ökning 

av koncentrationen av företag i klustret. 

 

Behovet av rörlig arbetskraft har kommunen alla möjligheter att tillgodose med tanke 

på närheten till Arlanda, motorvägen E4 och tågtransporter. De största utmaningarna 

är att etablera ytterligare och närmre relationer samt samarbete med närliggande 

akademier, speciellt Uppsala Universitet då efterfrågan på utbildad personal kommer 

att öka. I dagsläget har man inlett vissa projekt där universitet och kommunen har 

jobbat för att utveckla forskningsområdet i Knivsta men man skulle också behöva 

involvera Bosch i denna process. Det behövs även investeras i bostäder, nöjen samt 

ett trevlig centrum för att platsen inte ska uppfattas som tråkig. 

 

Om Bosch ska etablera i Knivsta måste orten kunna tillgodose företagets krav. 

En annan viktig förutsättning är också att Bosch, som företag, fortsatt kommer vara 

världsledande inom detta område, speciellt inom den närmaste tiden då 

klusterbildningen kommer ta tid. Den effekt som önskas är att konkurrerande företag 

även etablerar sig i Knivsta, vilket underlättas av Knivstas geografiska läge. Vi tror att 

den effekt som Knivsta vill uppnå kan bli svårare att uppnå om Bosch inte är en 

fortsatt drivande kraft inom det aktuella forskningsområdet eftersom det minskar 

andra företags intresse för att befinna sig nära Bosch.  

 

 

 

 



 

34 
 

6. Slutsats 

 

Knivsta har en spännande framtid framför sig och man är i dagsläget i en upp-

startsfas för att utveckla företagande och innovation inom kommunen. Utifrån vad 

som har observerats i den gjorda undersökningen samt med stöd av tidigare 

forskning, speciellt det som framtagits om Kista, så kan vi dra en inledande slutsats 

om att Knivsta har möjligheter att etablera och utveckla ett kluster. En tydlig trend 

som har visats från Kista fallet är betydelsen av engagemanget från kommunen samt 

samarbetet med en stor privat aktör, vilket ska fungera som en dragningskraft för 

övriga parter.  

 

De faktorer som Knivsta bedöms ha störst förutsättningar inom är de privata 

samarbetena, infrastruktur samt rörlig arbetskraft. Tack vare sina tågförbindelser och 

närhet till flygplats kan man importera arbetskraft och kortsiktigt underhålla 

marknaden. Som vi kan se i empirin under intervjumaterialet för Ericsson så är det 

inte bara viktigt att det finns en bra existerande infrastruktur. Det minst lika viktigt att 

ortens infrastruktur utvecklas hela tiden och på sätt öppnar nya möjligheter inom 

bland annat tågtransport. Detta var av stor relevans för Ericsson. Det var även viktigt 

för Ericsson att det fanns ett bra samarbete med akademierna då den underlättade 

rekryteringen av den lokala arbetskraften genom till exempel praktik. För Knivstas del 

blir det alltså viktigt att bygga vidare på den infrastruktur man har samt lägga stor vikt 

vid att utveckla nära relationer med närliggande akademier, såsom Stockholms 

Universitet samt Uppsala Universitet. De utmaningar som finns är att gymnasier och 

högskolor behövs på orten. Skulle man uppnå den ”ketchup-effekt”, som en av 

intervjupersonerna utryckte det, så kan efterfrågan på utbildad arbetskraft öka kraftigt 

på kort tid. Man behöver därför skapa en långsiktig situation där arbetskraften finns 

lokalt. Inom kommunen behöver man också, redan nu, fundera kring hur centrum, 

infrastruktur och nöjen ska utvecklas så Knivsta också framstår som en trivsam plats 

att bo på.  

 

Det som dock kommer ha störst betydelse är om kommunen kan tillgodose de behov 

och krav som Bosch har de och kommer att ställa på orten samt att man lyckas 

inkludera Bosch i samarbetet med akademierna. 
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7. Diskussion och vidare forskning 

 

Denna undersökning har studerat Knivstas förutsättningar att etablera ett kluster när 

kommunen befinner sig i en uppstartsfas i projektet. Huvudmålet med denna studie 

har därför inte varit att driva dessa forskningen inom dessa områden framåt utan 

denna uppsats har snarare haft karaktären av att vara en uppdragsrapport. Denna 

rapport har därför i huvudsak riktat sig till läsare som jobbar för Knivsta kommun. Ett 

kompletterande projekt och en intressant forskning skulle vara, om ett par år, att 

utvärdera huruvida man uppfyllde dessa mål som satts ut. Bidrog de faktorer som tas 

upp i denna uppsats till en framgångsrik etablering eller uppnåddes inte de uppsatta 

målen. Varför nåddes inte de uppsatta målen i så fall?  

 

Inom ramen för detta arbete har inte legat att utreda vilken betydelse tillgång till 

bostäder har för att Knivsta skall lyckas med att skapa ett kluster liknande det i Kista. 

Vi tror dock att det är en fråga som är av stor vikt och vi anser att framtida 

undersökningar bör inkludera frågan om tillgången till bostäder. För framtida 

forskning skulle man kunna lägga till detta som en faktor i en utvecklad analysmodell. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuformulär Petra Dalunde: 

 

 1. Var infrastruktur en bidragande orsak till att företag drogs till att etablera sig Kista? 

 Hur var det att infrastrukturen kom till området? 

 Till vilket syfte var infrastrukturen avgörande för att ett IT-kluster såsom Kista 

skulle lyckas? 

 

 2. Hur påverkade marknadens storlek viljan av företag att etablera sig i Kista? 

 Hur betydelsefullt var det för företag som kom efter Ericsson att stor 

marknadspotential existerade? 

 Hur såg marknaden ut efter att trippelhelixsamarbetet var klart?  

 

 3. Hur avgörande är det för IT-företagen inom Kista att arbetskraften är flexibla i sin 

rörlighet (kan pendla till arbetsplats utifrån staden, utomlands etc.)? 

 Hur stor andel av arbetskraften är rekryterad lokal och internationellt 

respektive? 

 

 4. Hur viktigt var det för företag att det fanns tillgång till specialiserad arbetskraft på 

plats i Kista? 

 Erbjöd närliggande KTH relevanta utbildningar till företagen? 

 Hur var KTH inbladad i trippelhelixprojektet? 

 

 5. Var det viktigt att andra företag (konkurrenter) redan var närvarande för 

kommande företag när de skulle etablera i Kista? 

 Vilka företag var det som främst attraherade fler företag till Kista? 

 Varför var dessa företag viktiga? Vad bidrog de med? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuformulär Hans-Petter Rognes: 

 

 1. Vad har ni att erbjuda företag som skulle vilja etablera sig hos er i Knivsta? 

 Vilka akademiska, industriella och offentliga samarbeten specifikt har ni? 

 Har dessa samarbeten lett till att en större andel aktörer flyttat sig till Knivsta? 

 

2. På vilket sätt marknadsför ni er utåt när ni försöker attrahera aktörer till Knivsta? 

 Inom vilka fält marknadsför ni er? 

 Varför har ni valt att inrikta er på just dessa fält i er marknadsföring eller 

samarbeten? 

 

 3. Hur ser er infrastruktur ut i Knivsta? 

 Har infrastrukturen specifikt attraherat fler aktörer till kommunen och har ni 

använt det i marknadsföringen? 

 Hur har infrastrukturen och närhet till storstäder påverkar er förmåga att skapa 

samarbeten enligt trippelhelixmodellen? 

 

 4. Hur ser er specialiserade arbetskraft ut i Knivsta, vilka utbildningar erbjuder ni? 

 Planerar ni att börja erbjuda utbildningar som relaterar till de 

forskningssamarbeten ni haft med närliggande akademier och i så fall vad? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuformulär Martin Gunnarsson: 

 

 1. Har ni samarbeten med några större industriella aktörer inom Knivsta i syfte att 

återskapa en trippelhelixprocess? 

 Hur tror ni Bosch kommer bidra till att forma er kommun? 

 Då Bosch är en stor aktör inom energiteknik och hållbar utveckling, hur ser ni 

att det kommer påverka ert akademiska utbud i framtiden? 

 

2. Vilka förutsättningar har ni för att etablera ett kluster inom Knivsta kommun? 

 Vilka samarbeten har ni etablerat med akademiska, publika och privata 

aktörer(trippelhelix)? 

 Till hur stor grad tror ni att er infrastruktur underlättar för formning av ett 

kluster? 

 

3. Vilka utbildningar erbjuder ni inom IT i Knivsta? 

 Planerar ni att etablera IT-kurser inom Knivsta och i vilken form? 

 

4. Vilka akademiska samarbeten har ni inom och utanför Knivsta i syfte att återskapa 

en trippelhelixprocess? 

 Hur har er närhet till stora städer påverkat er förmåga att forma treeniga 

(trippelhelix) samarbeten? 

 Inom vilket ämne eller fält var dessa samarbeten med akademiska 

institutioner?  

 

5. Vilka andra samarbeten har ni i syfte att attrahera aktivitet till Knivsta? 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Bilaga 4 

 

Intervjuformulär Martin Wetterstedt: 

 

1. Vilka sorts utbildningar har de där ni har akademiska samarbeten och vilken nytta 

har ni av dem? 

 Hur planerar ni att utnyttja energitekniksamarbeten för att bilda ett kluster i 

Knivsta? 

 

2. Vilka samarbeten har ni med industriella aktörer? 

 Skall Bosch bedriva både forskning och produktion inom Knivsta? 

 Tror ni att Boschs expansion till Knivsta kan bidra till skapandet av ett kluster 

inom energiteknik? 

 

 3. Har ni planer att expandera ert skolsystem inom Knivsta inom snara framtiden och 

i så fall på vilket sätt? 

 Vilka inriktningar har ni planerat att erbjuda på gymnasiet när det är 

färdigbyggt? 

 Hur många nya skolor planer ni bygga inom framtiden och i vilken takt? 

 

4. Vilka inriktningar/utbildningar/program planerar ni att etablera inom framtiden? 

 Planerar ni att etablera dessa energiteknik utbildningar inom ert gymnasium 

för att skapa specialiserad arbetskraft som ska jobba inom ett framtida 

kluster? 
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Bilaga 5 
 

Intervjuformulär Bertil Norlander: 

 

 1. Var infrastruktur en bidragande orsak till att Ericsson drogs till att etablera sig 

Kista? 

 Hur var det att infrastrukturen kom till området? 

 Till vilket syfte var infrastrukturen avgörande för att ett IT-kluster såsom Kista 

skulle lyckas? 

 

 2. Vad var bidragande faktorerna till att Ericsson flyttade till Kista? 

 Var Ericsson inbjuda att etablera i Kista? 

 Varför var Stockholm stad intresserade att bjuda in Ericsson och vilka 

ambitioner hade Ericsson med flytten?  

 

 3. Är det avgörande nuförtiden att er arbetskraft kan vara anställningsbara även 

utifrån Stockholm och Sverige? 

 Hur stor andel av arbetskraften är rekryterad lokal och internationellt 

respektive och varifrån? 

 

 4. Hur viktigt är det för er på Ericsson nu att ni har nära tillgång till Akademiska 

institutioner som KTH i Kista? 

 Har ni utvecklat några samarbeten med KTH över åren? 

 På vilka konkreta sätt förbättrar närhet till en Akademisk institution era 

förutsättningar som företag? 

 

 5. Hur viktigt är det för er på Ericsson nu att ni har nära tillgång till konkurrerande 

företag som IBM och Apple i Kista? 

 Var det några andra IT-företag i Kista innan ni flyttade dit, i så fall vilka? 

 Varför är dessa företag viktiga? Vad kan dessa företag bidra med? 

 


